
OD 1. APRILA 2015. GODINE PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE                   
GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA  NA OBRASCU PPDG–2R PODNOSI 

SE ELEKTRONSKIM PUTEM 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za 
utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS”, broj 
30/2015), koji stupa na snagu 1. aprila 2015. godine izvršene su izmene i dopune u Pravilniku o 
obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju 
(„Službeni glasnik RS”, br. 49/2014 i 28/2015, dalje: Pravilnik), tako što je u članu 2. dodat novi 
stav 2. kojim je propisano da se poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak 
građana podnosi isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, 
na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni 
glasnik RS”, broj 113/2013). 
 Izmenjen je član 4. stav 1. Pravilnika tako što se: 

• dodaje nova tačka 1), koja glasi: 
1) u deo − podaci o prijavi − unose se podaci o vrsti prijave, identifikacionom broju prijave i 

poreskom periodu, i to: 
(1) vrsta prijave − oznaka 1 za prijavu koju podnosi poreski obveznik ili drugo lice u skladu sa 

zakonom, odnosno oznaka 2 za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o 
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 (ispr.), 
23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 61/2007, 
20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014 i 105/2014 - u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku); 

(2) identifikacioni broj prijave − broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o 
poreskom postupku; 

(3) poreski period − podatak o kalendarskoj godini za koju se podnosi prijava. 
• dosadašnja tačka 1), koja postaje tačka 1a), menja se i glasi: 

1a) u deo 1 − podaci o poreskom obvezniku − unose se podaci o poreskom obvezniku 
(JMBG/PIB, ime, ime jednog roditelja, prezime i podaci o prebivalištu, odnosno boravištu); 

• tačka 2) menja se i glasi: 
2) u deo 2 − podaci o izdržavanim članovima porodice − unose se podaci o izdržavanim 

članovima porodice (srodstvo sa poreskim obveznikom, JMBG izdržavanog člana porodice, ime, 
ime jednog roditelja i prezime izdržavanog člana porodice); 

• Obrazac PPDG-2R zamenjuje se novim Obrascem PPDG-2R, koji je odštampan uz 
ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

 
U nastavku dajemo novi Obrazac PPDG–2R: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА 
 
Образац ППДГ-2Р 
 
Организациона јединица       
 
Подаци о пријави: 
 
Врста пријаве                           Идентификатор измењене пријаве 
 
 
 
Пореска пријава за утврђивањ годишњег пореза на доходак грађана за               годину 
 
1. Подаци о пореском обвезнику: 
 

1.1. Порески идентификациони број (лични број) – ЈМБГ 
 
 
 
1.2. Име                                             Име једног родитеља                          Презиме 
 
 
 
1.3. Подаци о пребивалишту/боравишту 
 

1.3.1. Општина                                 1.3.2. Место                                         1.3.3. Назив улице 
 
 
 
1.3.4. Кућни број – број                   Кућни број – слово                 1.3.5. Спрат         Стан број         Стан слово 
 
 
 
1.3.6. Телефон позивни                    Телефон број 
 
 
 
1.3.7. Електронска пошта 
 
 
 
1.4. Занимање 
 
 
 
2. Подаци о издржаваним члановима породице: 
 

  Сродство                         ЈМБГ                            Име                               Име једног родитеља         Презиме 
 
 
 
3. Подаци о приходима који се опорезују: 
 

3.1. Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку 
(према потврди пореског плаца) 

3.1.1. Зарада из чл. 13. ст. 1, 2. и 4, 14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2001, … и 68/2014 (др. закон), даље: Закон) 001  

3.1.2. Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.) 002  
3.1.3. Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 55, 60, 63. став 3, 82. ст. 3. 

и 4, 84а и 85. Закона) 003  

3.1.4.  Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.) 004  



3.2. Свега (3.1.1. + 3.1.3. – 3.1.2. – 3.1.4.) 005  
3.3. Опорезиви приход од самосталне делатности

3.3.1. Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40. Закона) 006  
3.3.2. Порез (за 3.3.1. по члану 33. Закона) 007  
3.3.3. Порез и доприноси на терет предузетника (за 3.3.1. по члану 40. Закона) 008  
3.3.4. Лична зарада предузетника (из члана 33а Закона) 009  
3.3.5. Порез и доприноси на терет предузетника (за 3.3.4.) 010  
3.4. Свега (3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. + 3.3.4. - 3.3.5.) 011  
3.5. Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе 

3.5.1. Опорезиви приходи (из чл. 60, 82. ст. 3. и 4. и 85. Закона) 012  
3.5.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.) 013  
3.6. Свега (3.5.1. - 3.5.2.) 014  
3.7. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сам да обрачуна и плати порез и доприносе 

(члан 100а став 2. Закона) 
3.7.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. ст. 1, 2. и 4, 14, 14а, 14б, 55, 63. став 3, 82. ст. 3. и 4,

84а и 85. Закона) 015  

3.7.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.) 016  
3.8. Свега (3.7.1. - 3.7.2.) 017  
3.9. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави

(према потврди надлежног државног органа те државе)
3.9.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. ст. 1, 2. и 4, 14, 14а, 146, 33, 40, 55,. 60,. 63. став 3, 82. 

ст. 3. и 4, 84а и 85. Закопа) 018  

3.9.2. Порез на терет примаоца прихода (за 3.9.1.) 019  
3.10. Свега (3.9.1. - 3.9.2.) 020  
3.11. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (из члана

87. став 4. Закопа) 021  

3.12. УКУПНО (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. + 3.11.) 022  
3.13. Неопорезиви износ (члан 87. став 1. Закона) 023  

3.13.1. Износ умањења нето прихода (Напомена: попуњава обвезник коме је у 2014. години 
извршено умањење нето прихода сагласно Закону о умањењу нето прихода лица у 
јавном сектору - "Службени гласннк РС", број 108/2013)

024 
 

3.14. Доходак за опорезивање (3.12. - 3.13. - 3.13.1.) 025  
3.15. Лични одбици (3.15.1. + 3.15.2, а највише 50% од 3.14.) 026  

3.15.1. За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) Закона) 027  
3.15.2. За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и став 3. тог члана 

Закона) 028  

3.16. Опорезиви доходак (3.14. - 3.15.) 029  
3.16.1. Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде 030  
3.16.2. Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (3.16. - 3.16.1.) 031  
3.17. Порез по стопи од 10% (10% на 3.16.1.) 032  
3.18. Порез по стопи од 15% (15% на 3.16.2.) 033  
3.19. Годишњи порез (3.17. + 3.18.) 034  

 
4. Попис приложених доказа: 
 

Име датотеке Величина датотеке 

 
 
5. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника: 
 

 

 
 
 
 



 
 PODSEĆAMO: 

– Pravilnikom o podnošenju poreske prijave uređen je bliže način podnošenja poreske 
prijave elektronskim putem. 

– Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu 
poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i 
koji je poreski obveznik elektronskim putem podneo Poreskoj upravi, saglasno članu 2. ovog 
pravilnika. 

– Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem obavlja se upotrebom elektronskih 
servisa Poreske uprave.  Pravila pristupa elektronskim servisima Poreske uprave jedinstvena su za 
sve poreske obveznike i odnose se na sve elektronske servise Poreske uprave. 

– U postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem, Poreska uprava preko 
elektronskih servisa omogućava pristup poreskim obveznicima. Poreska prijava u elektronskom 
obliku smatra se podnetom kada poreski obveznik elektronskim putem primi obaveštenje da je 
prijava podneta. 

– Poresku prijavu, saglasno članu 5. ovog pravilnika, elektronskim putem može da podnese 
lice koje je: 

1) poreski obveznik, uključujući i poreskog placa; 
2) poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem; 
3) zakonski zastupnik; 
4) zastupnik po službenoj dužnosti. 
– Podnosilac poreske prijave elektronskim putem dužan je da elektronski potpiše poresku 

prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. 
 

mr Savica Kulić 
 


